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Historické centrum
v Poličce

Sledujte Českomoravské pomezí na Facebooku
a Instagramu a vyhrajte atraktivní ceny!
@ceskomoravskepomezi
#ceskomoravskepomezi

Naskenujte QR kód a objevte ještě
více tipů na výlet, soutěže, aktuální
akce a další novinky.
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Víte, že... centrum Poličky dodnes střeží středověké hradby, které se
svou délkou 1220 m a devatenácti baštami patří k nejzachovalejším systémům městského opevnění ve střední Evropě? Unikátem je také soubor vyřezávaných klasicistních vrat a dveří.

Jaké zvíře najdete na pracovním
stole doktora Bonaciny
v zámecké alchymistické
laboratoři?
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Víte, že... portál jižní brány na zámecké nádvoří z roku 1492 je nejstarší dochovanou renesanční památkou v České republice? Po prohlídce zámku se vydejte na procházku po Cestě od renesance k baroku.
Zavede vás na Křížový vrch s barokní Kalvárií a výhledem na město.

Hrad Svojanov

Užijte si krásné výhledy
a soutěžte o super ceny!
• Vydejte se za báječnými výhledy a hledejte odpovědi na soutěžní
otázky. Je to jednoduché, stačí se pozorně dívat a odpovědi
na jednotlivé otázky zapsat do příslušného políčka na hrací kartě.
• Pokud najdete alespoň 5 správných odpovědí, vyzvedněte si
dárek v některém z informačních center v Litomyšli, Moravské
Třebové, Poličce, Svitavách, Vysokém Mýtě nebo Proseči. Hrací
karta bude následně opatřena razítkem. Na již orazítkovanou
hrací kartu není možné vyzvednout další dárek.
• Pokračujte v soutěži a zahrajte si o hlavní ceny! Pokud najdete
alespoň 10 správných odpovědí, odevzdejte svoji hrací kartu v uvedených informačních centrech a budete zařazeni do slosování.
•Vyplněnou hrací kartu opatřenou razítkem z informačního
centra můžete také poslat na adresu: Českomoravské pomezí,
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl nebo mailem na bonus@ceskomoravskepomezi.cz
• Soutěžící s nejvyšším počtem správných odpovědí vyhrává speciální cenu.
• Hrací kartu můžete odevzdat nebo zaslat vždy do 30. listopadu.
• Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Organizátor soutěže
si vyhrazuje právo na změnu cen. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Hlavu jakého zvířete najdete
na červených vyřezávaných
vratech na domě č. p. 20
na náměstí v Poličce?

Zámek Moravská Třebová

Rozhledna Pastýřka,
Moravská Třebová

Jaká nadpřirozená bytost
je zavřená v kleci na vrcholu
hradní věže?
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Jakou nadmořskou výšku
má nejvyšší hora vyznačená
na informační tabulce
na ochozu, kterou můžete
z rozhledny vidět?

Víte, že... hrad Svojanov, který byl založen ve 13. století, je jedním
z nejstarších českých královských hradů? Střežil starobylou kupeckou
stezku a císař Karel IV. ho ve svém zákoníku Majestas Carolina zařadil
mezi jedenáct nejvýznamnějších hradů Koruny české.

Víte, že... v Moravské Třebové můžete navštívit také muzeum s mnoha
exotickými exponáty z celého světa? Přijďte si prohlédnout meče
japonských samurajů a seznámit se s pravou egyptskou mumií.

Městské muzeum a galerie
ve Svitavách

Průmyslové muzeum
a úzkokolejka v Mladějově

Součástí expozice Babiččino
velké prádlo je také pračka,
v jejímž názvu najdete kombinaci barvy cenného kovu
a hmyzu. Jak se jmenuje?

Jak dlouho trvala rekonstrukce
bagru Škoda D-500, který je
největším exponátem mladějovského muzea?
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Víte, že... v muzeu si prohlédnete i expozici věnovanou svitavskému
rodákovi Oskaru Schindlerovi, kontroverznímu zachránci více než tisíce
Židů za druhé světové války? Vystoupáte-li na věž nedalekého kostela
Navštívení Panny Marie, naskytne se vám krásný výhled na město.
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Víte, že... první parní lokomotiva vyjela z Mladějova roku 1919? Vlaky
svážely vytěžené horniny do areálu dnešního průmyslového muzea až
do roku 1991. Vydejte se za historií po Hřebečských důlních stezkách
a užijte si výhledy do krajiny z rozhledny Strážný vrch a dalších míst.

Plné znění pravidel soutěže je uvedeno na

www.ceskomoravskepomezi.cz

Kopec Patriotů
ve Svitavách
Jaká je podle rozcestníku
na vrcholu kopce Patriotů
vzdálenost do Ria de Janeira?
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Projekt „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích" byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

Víte, že... kopec Patriotů je s nadmořskou výškou 543 m nejvyšším
místem ve Svitavách? Volnočasové areály park Patriotů a Vodárenský
les nabízí hřiště a herní prvky pro děti i naučnou stezku, která vás
po chodnících a lávkách provede územím s volně vyvěrajícími prameny.

Vydala destinační společnost Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, Litomyšl
e–mail: bonus@ceskomoravskepomezi.cz • www.ceskomoravskepomezi.cz

vzhůru
do oblak!
soutěž
o super ceny

Jaká jsou první tři slova textu,
který si můžete přečíst
nad průjezdem Pražské brány?

Víte, že... Vysoké Mýto se může pyšnit největším čtvercovým náměstím
v České republice z doby Přemysla Otakara II.? Sochu zakladatele najdete nedaleko Pražské brány, ze které budete mít někdejší královské
věnné město i jeho okolí jako na dlani.

Muzeum českého
karosářství
ve Vysokém Mýtě
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Andělská vyhlídka
kostela Nalezení sv. Kříže
v Litomyšli

jméno

e-mail
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Věž kostela sv. Jakuba
v Poličce

Kolik kulatých oken najdete
na vnějších stěnách litomyšlského zámku zapsaného
na seznam UNESCO?

#fotovoblacich
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Sbírejte
lajky

Zámek Litomyšl

Naskenujte QR kód a zapojte se
do fotosoutěže o ceny.

15

Zaregistrujte
se do soutěže
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Přidejte
slogan

4
Víte, že... zámek nechal vystavět Vratislav z Pernštejna jako dar své
španělské manželce Marii Manrique de Lara? Jeho fasády zdobí 8000
sgrafitových psaníček a uvnitř najdete unikátní klasicistní divadélko,
sklepení se sochami Olbrama Zoubka nebo městskou obrazárnu.
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Jakou barvu mají skla strážní
lucerny, která je umístěna
v rodné světničce Bohuslava
Martinů?

Víte, že... malá světnička ve věži kostela byla určena pověžnému,
který ve dne v noci strážil město před ohněm? Pověžným byl tatínek
Bohuslava Martinů a rodina zde žila do skladatelových jedenácti let.
Více se o slavném rodákovi dozvíte v Centru Bohuslava Martinů.

hrací karta

Nahrajte
svoji fotku
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Víte, že... rokokový zámek byl vystavěn v druhé polovině 18. století
a pro jeho krásu a zdobnost se mu přezdívá české Versailles? V zámeckém
areálu se můžete projít rozlehlými zahradami s přírodním bludištěm
nebo navštívit Muzeum motokol a Galerii klobouků.
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Víte, že... kostel během své existence čtyřikrát vyhořel a na sklonku
20. století mu hrozila demolice? Dnes je opět chloubou Litomyšle
a kromě zajímavých expozic pro celou rodinu nabízí i výhled na Klášterní zahrady či zámecký areál s rodným bytem Bedřicha Smetany.
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Kolik schodů má nové dřevěné
schodiště, které tvoří poslední
část výstupu na Andělskou
vyhlídku?

Jaký letopočet je napsán
nad hlavními vstupními vraty
zámku?
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Fotíte rádi? Pokud ano, zkuste štěstí také v naší nové fotosoutěži.
Sbírejte zážitky z toulek za rozhlednami a vyhlídkovými místy Českomoravského pomezí, sdílejte svoje fotky a vyhrajte některou z cen.

Zámek Nové Hrady
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Foto v oblacích
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Neváhejte, některá z cen čeká
třeba právě na vás!

Víte, že... vysokomýtská firma J. Sodomky původně vyráběla kočáry
a na automobily přesedlala za první republiky? Karoserie se stavěly
na podvozcích věhlasných firem jako Bugatti, Ford či Chevrolet a projížděly se jimi slavné osobnosti jako J. Werich nebo J. A. Baťa.
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Víte, že... Toulovcovy maštale jsou největší přírodní rezervací Pardubického kraje? Ve zdejších skalách se podle legendy ukrýval loupeživý
rytíř Toulovec. Nedaleko najdete i Pivnickou rokli, někdy zvanou Žižkovy maštale, která zase údajně poskytla útočiště husitskému vojevůdci.
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Jakou barvu má unikátní
exemplář vozu Aero 50 Dynamik
umístěný v muzeu?

datum

Toulovcovy maštale
Jaké dvě místnosti se nacházejí
za útvarem nazývaným "Zvon"
ve skalním městě Toulovcovy
maštale?

O co hrajeme?
• chytré hodinky
• víkendové pobyty
• vstupenky na památky, do muzeí
nebo aquaparku
• stolní hry, trička, mikiny, cyklistické
vybavení a spoustu dalších věcných cen

S hlavou v oblacích

Víte, že... řemeslem typickým pro oblast Prosečska je dýmkařství?
V muzeu, které sídlí přímo na náměstí v Proseči, se seznámíte s historií
a procesem výroby dýmek. Těšit se můžete také na expozici dýmek slavných osobností nebo koutek věnovaný detektivu Sherlocku Holmesovi.
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razítko

Jakou horu, jejíž jméno je
napsáno na informační tabulce
na ochozu, můžete vidět
z vrcholu rozhledny Borůvka?
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Užijte si ty nejkrásnější výhledy v turistické oblasti Českomoravské
pomezí a zahrajte si o hodnotné ceny. Stačí navštívit jednotlivá soutěžní místa a mít oči dokořán. Najít odpovědi na jednoduché otázky
pro vás určitě bude hračka.
Rozhledny a vyhlídkové věže na vás čekají v historických městech
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto i na řadě
dalších míst regionu na pomezí Čech a Moravy.
Tak hurá na výlet! Dozvíte se, co jste možná ani netušili, a domů si
přivezete spoustu nových zážitků.

Pražská brána
ve Vysokém Mýtě
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Rozhledna Borůvka,
Hluboká

Vámi p oskytnuté
osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 2016/679
o ochraně osobních
údajů (GDPR) za účelem vyhodnocení soutěže „Vzhůru do oblak!“ a uložení v databázi, kde mohou být
použity pro zasílání informačních sdělení
z www.ceskomoravskepomezi.cz. Souhlas
s poskytnutím osobních údajů může být
kdykoliv o dvolán
(kliknutím na odkaz
v newsletteru, e-mailem nebo písemně).
Žádné osobní údaje
nebudou poskytnuty
dalším osobám.
Podrobné informace
o ochraně a zpracování
osobních údajů naleznete na www.ceskomoravskepomezi.cz.

Vydejte se s námi
vzhůru do oblak!
Vyhrát může každý

